Gi nye
ledere en
best mulig
start

KOMMUNIKASJON I
LEDELSE

GI NYE LEDERE
FORUTSETNING FOR
Å LYKKES

En god start gjør hele forskjellen
Alle virksomheter ønsker at nylig forfremmede ledere skal være effektive
og suksessrike fra starten. Men alt for ofte ser vi nye ledere som sliter og
medarbeidernes moral og prestasjoner synker. Etter hvert innser man
at høy-presterende ansatte som blir forfremmet til ledere svært ofte
mangler ferdighetene til å være effektive ledere. Å være leder krever et
annet sett med ferdigheter.
Vi vet hvor spennende, men også utfordrende,
overgangen til å bli leder for første gang kan være.
I snart 40 år har vi trent de beste lederne i verden,
så fra det utviklet vi et program spesielt for nye
ledere.
Kommunikasjon i ledelse, det eneste av sitt slag,
bygger på suksessformelen i den bestselgende
boken The New One Minute Manager®. Nye
ledere som blir utstyrt med de nødvendige
verktøyene og treningen helt fra starten av,
rigges for å bli ledere som utvikler engasjerte,
produktive team og driver frem bedre resultater
virksomheten.
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Bygg
momentum
tidlig

Skap høytpresterende
team

Utvikle
morgendagens
ledere

De fire kjernesamtalene

Målsettende

Rosende

Korrigerende

Evaluerende

De fire ferdighetene
Lytt for å lære
Spør for å få innsikt
Fortell din sannhet
Uttrykk tillit

HVEM BØR DELTA?
Nye og etablerte ledere, og de som
vurderer en overgang til lederrollen
Nye ledere som ønsker å øke
effektiviteten på lederskapet deres

TESTET OG UTPRØVD FORMEL FOR Å BYGGE
SUKSESSFULLE NYE LEDERE
Implementer Kommunikasjon i ledelse i din organisasjon gjennom en 8
timers workshop. Designet inkluderer forarbeid, engasjerende
kursmateriell, videoer og læringsaktiviteter som lærer deltakerne følgende
konsepter:
• Ledertankesett – lær tankesettet som kreves for en suksesfull
overgang fra medarbeider til leder
• De fire kjernesamtalene – lær et svært effektivt rammeverk for
samtalene som trengs for å lede mennesker og få andre til å prestere
• De fire ferdighetene – lær hvordan du har målbevisste samtaler som
skaper positive og produktive relasjoner
Etter kurset har deltakerne tilgang til Kommunikasjon i ledelse
Utfordringen på Blanchard Læringsportal. Denne utfordringen guider
dem gjennom et sett av oppgaver for å praktisere nye ferdigheter i
lederrollen. De har også tilgang til videoer og arbeidsarkene fra
workshoppen i et helt år.
Når nye ledere har de ferdighetene de trenger for å tre inn i sine nye
roller, blir de mer fokusert og teamene deres vil bli mer engasjerte og
produktive fra starten. Ikke la nye lederne brenne seg ut ved å la dem
navigere i sin nye rolle på egenhånd.

PRIS NOK 6.500,- inklusive omfattende kursmateriell

For mer informasjon kontakt Blanchard Norway:
info@blanchard.no eller tlf 23 65 39 39

Mellomledere eller nye ledere
eller veiledere
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